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TRONG NƯỚC:  
Nhập khẩu: 

Bột giấy: (BHK, BEK, Acacia, 
BCTMP, Fluff Pulp, NBSK, BSK): Số 
lượng nhập 6.034 tấn, tăng 4,5% so tuần 
trước; 

-         Giấy loại thu hồi: (OCC, ONP, 
OMG...): Số lượng nhập 61.204 tấn, tăng 
14,5% so tuần trước; 
Xuất khẩu: 

Giấy in, viết: Số lượng xuất  khẩu  
108 tấn, tăng 12,5% so tuần trước; 

Giấy tissue: Số lượng xuất khẩu 
1.534 tấn, giảm 4,5% so tuần trước; 

Giấy làm bao bì: Số lượng xuất 
khẩu 21.883 tấn, tăng 5,5% so tuần trước; 

Giấy vàng mã: Số lượng xuất 
khẩu 3.451 tấn, tăng 3,4% so tuần 
trước. 
Nhập khẩu: 

Giấy in báo: Số lượng nhập khẩu 1.084 
tấn, tăng 12,8% so tuần trước; 

Giấy in viết: Số lượng nhập khẩu  
6.137 tấn, tăng 4,2% so tuần trước; 

Giấy in, viết có tráng: Số lượng nhập 
khẩu 2.988 tấn, giảm 6,8% so tuần trước; 

Giấy tissue: Lượng nhập khẩu 875 tấn, 
tăng 3,4% so tuần trước;  

Giấy làm bao bì không tráng: Số lượng 
nhập khẩu 13.015 tấn, giảm 3,2% so tuần 
trước; 

Giấy làm bao bì có tráng: Số lượng 
nhập khẩu 19.762 tấn, tăng 9,5% so tuần 
trước;  

Giấy tự nhân bản: Số lượng nhập 764 
tấn, giảm 2,7% so tuần trước;  

Giấy vấn thuốc lá điếu: Số lượng nhập 
781 tấn, tăng 6,5% so tuần trước; 

Giấy làm nền sản xuất giấy tráng 
nhôm&tráng bạc: Lượng nhập 819 tấn, 
tăng 17,8% so tuần trước; 

Giấy sản xuất bát, đĩa, đế cốc bằng 
giấy: Lượng nhập 1.086 tấn, tăng 14,5% so 
tuần trước; 

Giấy in nhiệt: Số lượng nhập 882 tấn, 
giảm 9,8% so tuần trước. 

Giá giấy nội địa (VAT): 
Giấy bao bì lớp sóng nội địa:  Loại 

110-130 g/m2, dạng cuộn, giá bán 
10.500.000 – 11.600.000 VND/tấn; 

 
 

 
 
Giấy bao bì lớp mặt nội địa: Loại 

120-150 g/m2, dạng cuộn, giá bán 
11.000.000 – 12.200.000 VND/tấn; 

Giấy in, viết nội địa: Loại 70 g/m2 
ISO>90 dạng cuộn, giá dao động từ 
21.600.000 – 22.000.000 VND/tấn, có 
VAT;  

Giấy photocopy nội địa: Loại A4 
thương hiệu Clever UP 70 g/m2 giá  bán  
~50.000  VND/ram, có VAT.  

Giấy tissue nội địa: Làm khăn 2 lớp, 
dạng cuộn, định lượng15,5 - 17g/m2, giá 
28.500.000–29.500.000 VND/tấn. 

Giá giấy nhập khẩu: 
Giấy in báo: Dạng cuộn 45g 

17.500.000 – 18.200.000 VND/tấn, tùy 
theo chất lượng; 

Giấy in viết: Loại 70 g/m2, dạng 
cuộn, 21.600.000 – 22.600.000 
VND/tấn, tùy chất lượng, xuất xứ 
Đông Nam Á; 

Giấy tissue: loại 15,5-17g/m2, 02 
lớp làm khăn, 30.000.000-30.600.000 
VND/tấn; 

Giấy làm bao bì ximăng: Loại 80 g/m2, 
17.000.000 – 17.800.000 VND/tấn; 

Giấy bao bì lớp sóng:  loại 110-160 
g/m2, 10.800.000 – 11.500.000 VND/tấn, 
xuất xứ Đông Nam Á; 

Giấy bao bì lớp mặt: 130-160 g/m2, 
12.000.000 – 12.500.000 VND/tấn, xuất 
xứ Đông Nam Á; 

Giấy in tráng phủ hai mặt 
(Couche): Loại 230 g/m2,  20.000.000 
– 20.500.000 VND/tấn; 

Bìa ngà (Ivory Board): Loại 210 – 300 
g/m2, 21.600.000 – 22.900.000 VND/tấn,  
tùy chất lượng; 

Bìa duplex có tráng một mặt: Loại 
300–400g/m2, 13.600.000-16.000.000 
VND/tấn, xuất xứ Đông Nam Á. 

Giấy sản xuất bát, đĩa, đế cốc bằng 
giấy: Dạng cuộn, xuất xứ Hàn Quốc, 
27.500.000 – 28.000.000 VND/tấn. 

Giấy làm nền sản xuất giấy tráng 
nhôm,33g/m2: Dạng cuộn, loại 33g/m2, 
29.400.000 - 30.000.000 VND/tấn. 

Nguồn (TCty Giấy VN, An Hòa, Việt 
Thắng, Xương Giang, Sài Gòn…). 

Bản tin Kinh tế Ngành Giấy 
được phát hành mỗi tuần một số 
vào thứ 3 hàng tuần, là thông tin 
tổng hợp về thị trường bột giấy, 
giấy, đầu tư và công nghệ ngành 
giấy trong nước và thế giới… 

TIN THỊ TRƯỜNG 
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Trung Quốc tăng thuế đối với bột tái chế nhập khẩu từ Mỹ 
 

Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Bộ 
Tài chính Trung Quốc đã công bố mức 
thuế tăng từ 5-10% lên 10-25% đối với 
gói hàng hóa trị giá 60 tỷ USD nhập 
khẩu từ Mỹ vào Trung Quốc. Trong đó 
thuế suất nhập khẩu bột giấy tái chế sẽ 
phải đối mặt với mức thuế 20% thay vì 
10% như hiện tại, kể từ ngày 
01.6.2019. 

Đây là biện pháp trả đũa cho 
việc Chính phủ Mỹ áp mức thuế từ 
10% lên 25% đối với các sản phẩm 
Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ trị giá 
200 tỷ USD. Ngày 13.5.2019, phía Mỹ 
đã tiết lộ một danh sách mới hàng 
Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ với giá 
trị 300 tỷ USD sẽ bị áp thuế lên tới 
25%. 

Bột giấy tái chế bị ảnh hưởng: 
Lần đầu tiên Trung Quốc áp thuế 10% 
đối với nhập khẩu bột giấy tái chế từ 
Mỹ vào ngày 24.9.2018,  khi nước này 
áp thuế 5-10% đối với hơn 5.000 mặt 
hàng của Mỹ trị giá 60 tỷ USD.  

Tại Trung Quốc, mức thuế nhập 
khẩu cơ bản đối với bột giấy nguyên 

chất và cả bột tái chế từ hầu hết các 
quốc gia, gồm cả Mỹ là bằng không. 
Theo dữ liệu từ Hải quan Trung Quốc, 
trong năm 2018, lượng bột giấy tái chế 
nước này nhập khẩu khoảng 300.000 
tấn, trong đó từ Mỹ chiếm 5%, với 
1.628 tấn. 

Việc tăng gấp đôi thuế nhập 
khẩu bột tái chế là do gần đây khối 
lượng bột tái chế từ Mỹ nhập về Trung 
Quốc đã tăng vọt. Trong quý I.2019, 
Trung Quốc đã nhập bột giấy tái chế từ 
Mỹ 3.639 tấn, gấp đôi so với cả năm 
2018. Dự kiến tăng trưởng sẽ theo cấp 
số nhân trong thời gian tới. Ngoài bột 
giấy tái chế, 94 loại sản phẩm giấy và 
giấy chuyển đổi của Mỹ  sẽ phải chịu 
mức thuế bổ sung từ 20-25% kể từ 
ngày 01.6.2019 thay vì mức 5-10% 
hiện tại. Bao gồm giấy in báo, khăn 
giấy, giấy in-viết cao cấp, bìa carton, 
giấy bao bì hòm hộp tái, giấy kraft. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của các 
nhà phân tích thị trường, mức tăng 
thuế đó dường như không có tác động 
đến thị trường Trung Quốc, vì khối 

lượng nhập từ Mỹ không đáng kể so 
với tổng nhập khẩu của Trung Quốc. 

Giấy kraftliner,bột giấy ổn định: 
Trung Quốc đã giữ nguyên mức thuế 
đối với giấy kraftliner từ bột không tẩy 
trắng (KLB) và bột giấy thương phẩm 
của Mỹ, gồm cả bột hòa tan và bột 
lông tơ (fluff pulp), ở mức 5% được ấn 
định từ tháng 9.2018. Giá xuất khẩu 
KLB của Mỹ sang Trung Quốc đã 
giảm từ mức cao nhất gần đây là 770-
800 USD/tấn tháng 9.2018 xuống còn 
640-660 USD/tấn tháng 4.2019.  

Tuần đầu tháng 5.2019, trước 
khi công bố mức thuế 5% đối với bột 
NBSK và bột lông tơ (Fluff pulp), là 
hai loại bột chính nhập khẩu từ Mỹ, 
giao dịch hai loại bột này đã bị sụt 
giảm nghiêm trọng tại thị trường Trung 
Quốc do lo ngại có thể bị tăng thuế 
suất lên 25% nhằm phản ứng với Mỹ. 
Hiện nay, Mỹ là nước xuất khẩu KBL 
lớn nhất vào Trung Quốc, chiếm 
54,5% tổng khối lượng là 1 triệu tấn 
trong năm 2018.  

FastMarkets RISI/5.2019
 

Dự trữ bột giấy của người tiêu dùng giảm trong tháng 4.2019 
 

Theo thống kê của UTIPULP, 
tiêu thụ bột giấy gỗ mềm giảm xuống 
theo từng tháng, trong khi dự trữ của 
nhà sản xuất giấy cũng giảm theo. 

Dự trữ bột giấy gỗ mềm của 
người tiêu dùng trong tháng 4.2019 đạt 
201.274 tấn, giảm 0,6% so với 202.568 

tấn trong tháng 3.2019. Nhưng vẫn cao 
hơn 13,7% so với 177.034 tấn so với 
cùng kỳ năm ngoái. 

Tiêu thụ bột gỗ mềm giảm 8,3% 
trong tháng 4 xuống còn 298,556 tấn, 
giảm từ mức 325,676 tấn trong tháng 
3.2019. 

Cung bột giấy gỗ mềm trong 
tháng 4.2019 đạt 19 ngày, bằng với 
mức tháng 3.2019 và nhiều hơn 4 ngày 
so với tháng 4.2018. 

RISI News/5.2019

 

Giá RCP nhập khẩu giảm mạnh tại châu Á,  
các nhà cung cấp tìm cách rút khỏi thị trường Trung Quốc 

 
Nguyên do tình trạng dư cung 

kéo dài nên dẫn đến giá nhập khẩu 
giấy thu hồi (RCP) tiếp tục sụt giảm 
mạnh tại châu Á. 

Tình hình lại càng trầm trọng 
hơn khi mà thị trường giấy bao gói 
Trung Quốc vào mùa thấp điểm sớm 
hơn thường lệ, dự kiến sự sụt giảm này 
phải vào cuối tháng Năm. Nhiều nhà 
sản xuất hàng đầu trong nước đã giảm 
giá đối với giấy bao bì hòm hộp tái chế 
tới 200 RMB/tấn (29 USD/tấn). 

Cuộc chiến thương mại Trung-
Mỹ đang gia tăng đã làm suy yếu thị 
trường bao bì Trung Quốc, nhu cầu về 
vật liệu đóng gói được sử dụng trong 
hàng hóa để xuất khẩu dự kiến sẽ giảm 
dần. Trong khi đó, các nhà sản xuất 
Trung Quốc đã chuẩn bị cho việc bị cắt 
giảm tới 40% giấy phép nhập khẩu 
RCP trong năm 2019 so với năm 2018 
và cấm nhập khẩu RCP hoàn toàn vào 
cuối năm 2020. 

Giá nhập khẩu các loại carton 
hòm hộp cũ tiếp tục giảm ở thị trường 
Trung Quốc và đạt mức thấp mới. 
OCC12 bán ở mức 130-135 USD/tấn, 
giảm 15-20 USD/tấn. OCC cao cấp 
châu Âu đã giảm 15 USD/tấn xuống 
còn 120-140 USD/tấn. 

OCC Nhật Bản cũng giảm 15 
USD/tấn xuống còn 130-135 USD/tấn. 
Ngay cả khi giá giảm, người mua 
Trung Quốc vẫn mong muốn giá giảm 
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hơn nữa và kìm hãm sự thúc đẩy giao 
dịch trên thị trường. 

Các nhà cung cấp lớn đã cảnh 
báo rằng việc tiếp tục giảm giá và khối 
lượng thu hẹp đang buộc họ phải giảm 
đáng kể các khách hàng Trung Quốc 
và họ sẽ sớm từ bỏ thị trường này. Từ 
đầu năm 2019 đến nay, Trung Quốc 
mới cấp phép nhập khẩu RCP cho tổng 
số 8,23 triệu tấn, ít hơn so với 10,8 
triệu tấn so với cùng thời kỳ năm 2018. 
Dự kiến tổng hạn ngạnh cho cả năm 
2019 sẽ chỉ còn 11-12 triệu tấn. 

Rời bỏ Trung Quốc: Các nguồn 
tin cho biết các nhà cung cấp ở Châu 
Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ đang miễn 
cưỡng trả thêm tiền để xử lý tạp chất 
RCP để bán cho Trung Quốc, do yêu 
cầu mức tạp chất dưới 0,5% mà Trung 

Quốc yêu cầu. Nhiều nhà cung cấp đã 
thực sự ngừng bán RCP cho Trung 
Quốc và chuyển sang các thị trường 
châu Á khác nơi mà sự ô nhiễm lớn 
hơn được chấp nhận. Sự dư thừa nguồn 
cung đã tiếp tục làm giảm giá RCP 
trong khu vực. 

Hiện nay, giá RCP xuất khẩu 
sang châu Á đã thấp hơn so với mức 
trong nước ở châu Âu, Nhật Bản và 
Hoa Kỳ, trong khi với thị trường Trung 
Quốc họ đang phải chịu một khoản lỗ. 
Một số nhà cung cấp đã chọn rời bỏ thị 
trường Trung Quốc. Đối với phần còn 
lại của họ, nó có thể chỉ là vấn đề thời 
gian. 

Giá giảm ở châu Á: OCC 11 của 
Mỹ đã giảm 5-15 USD/tấn tại Đài 

Loan và Đông Nam Á, chốt giá ở mức 
110-130 USD/tấn. 

Các nhà cung cấp trong khu vực 
này sẵn sàng hạ giá để bán được hàng. 
OCC12 của Mỹ loại lựa đúp có giá 
dưới 110 USD/tấn. 

Thông tin cho biết, giấy hỗn hợp 
của Mỹ có mức độ tạp chất tối đa 3% 
được cung cấp ở mức 90 USD/tấn. 
OCC châu Âu (90/10) đang có giá 
110-130USD/tấn, giảm 5USD/tấn. 
OCC Nhật Bản đã giảm 12-23 
USD/tấn, xuống mức giá 120-125 
USD/tấn. Giấy hỗn hợp Nhật Bản đã 
giảm 5 USD/tấn xuống còn 50-60 
USD/tấn. Giấy hỗn hợp châu Âu giảm 
5-8 USD/tấn xuống còn 50-60 
USD/tấn. 

PPI Asia/5.2019
 
 
GIÁ BỘT SẢN XUẤT NỘI ĐỊA TẠI TRUNG QUỐC -- Giá tịnh, RMB/tấn, tại kho người bán, gồm cả 13% VAT 

Giá hiện hành 
Giá năm 

trước 
Giá hiện hành so với giá 

17/5/19 10/5/19 03/5/19 18/5/18 
Tuần  
trước 

Tháng  
trước 

năm trước 

Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) 

  NBSK (Bắc Mỹ và Bắc Âu) 5150-5650 5200-5650 5300-5800 6750-6900 -25 -215 -1425 -20,9% 

  Thông radiata (Chile) 5100 5200 5250-5300 6600-6650 -100 -325 -1525 -23,0% 

  BSK Nga 5100-5250 5100-5350 5250-5450 6450-6500 -50 -300 -1300 -20,1% 
Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) 

  Bạch đàn 4800-4900 5000-5100 5050-5150 5750-5850 -200 -375 -950 -16,4% 

  BHK Nga 4900 5000-5150 5150-5200 5700-5750 -175 -325 -825 -14,4% 

  BHK Trung Quốc 4650-4850 4950-5100 49505100 5600-5800 -275 -425 -950 -16,7% 
Bột kraft gỗ mềm không tẩy (USK) 

  Chile, Bắc Mỹ 5200-5300 5300 5400 7050 -50 -175 -1800 -25,5% 
Bột phi gỗ 

  Tre Trung Quốc 5000-5250 5200-5300 5200-5300 5800-6000 -125 -425 -775 -13,1% 

  Bã mía Trung Quốc 4450-4750 4600-4750 4600-4750 5000-5200 -75 -125 -500 -11,8% 
PPI Asia/5.2019 

 

GIÁ GIẤY THU HỒI THU GOM TẠI TRUNG QUỐC -- Giá tịnh, RMB/tấn, gồm 13% VAT 

Giá hiện hành 
Giá  

năm trước 
Giá hiện hành so với giá 

10/5/19 10/5/19 03/5/19 18/5/18 Tuần 
 trước 

Tháng  
trước 

năm trước 

Giấy loại hỗn hợp và bìa lớp sóng 1980-2370 1980-2370 1980-2370 2780-3600 -30 +30 -1045 -32,8% 

ONP 2880-3450 2880-3450 2880-3450 3020-3940 - - -315 -9,1% 

OCC         
Đã sử dụng 2150-2520 2200-2520 2200-2520 2900-3770 -25 +60 -1000 -30,0% 

Loại chưa sử dụng và nhập khẩu 2260-2610 2320-2610 2320-2610 3020-3890 -30 +45 -1020 -29,5% 
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GIÁ GIẤY THU HỒI NHẬP KHẨU TẠI TRUNG QUỐC-- Giá tịnh, USD/tấn, CIF, tới các cảng chính ở Trung Quốc 

Giá hiện hành 
Giá  

năm trước 
Giá hiện hành so với giá 

17/5/19 10/5/19 03/5/19 18/5/18 
Tuần 
 trước 

Tháng  
trước 

năm trước 

Nhập từ Mỹ 
  Thùng sóng cũ - OCC (11) na na na na na na na na 
  OCC lựa đúp (12) 130-135 145-155 145-155 na -18 -18 na na 
  DLK (13) 170-190 180-200 180-200 na -10 -10 na na 
  Giấy văn phòng chọn lựa (37) 250-260 250-260 250-260 na - - na na 
  Báo cũ chọn lựa (58) - SCN 170-175 175-180 175-180 na -5 -5 na na 
Nhập từ Châu Âu         
  Thùng sóng cũ - OCC (1.05) 120-140 135-155 135-155 240-255 -15 -15 -118 -47,5% 
  Báo cũ (2.01) 160-170 160-170 160-170 240-250 - - -80 -32,7% 
Nhập từ Nhật Bản          
  Thùng sóng cũ 130-135 145-150 145-150 220-230 -15 -25 -93 -41,1% 
  Báo cũ 215-220 235-245 235-245 235-245 -23 -33 -23 -9,4% 
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Shandong Chenming khởi động lại dự án  
bột giấy gỗ cứng BHK công suất 1 triệu tấn/năm 

 
Shandong Chenming Paper 

Holdings đã vận hành dây chuyền bột 
giấy gỗ cứng tẩy trắng (BHK) 1 triệu 
tấn/năm tại nhà máy Shouguang, thành 
phố Weifang, tỉnh Shandong. 

Tháng 2.2019, dây chuyền đã 
khởi chạy nhưng tháng 3 đã phải tạm 
dừng lại do bị khiếu nại về môi trường. 

Đầu tháng 5.2019, Chenming đã 
cho vận hành trở lại dây chuyền này. 
Cho đến nay sản xuất trên dây chuyền 

bột giấy vẫn đang trong giai đoạn thử 
nghiệm, và vẫn cần phải tinh chỉnh 
thêm. 

Shandong Chenming Paper cũng 
đang tăng cường sản xuất trở lại giấy 
in cao cấp tại nhà máy Shouguang. 
Một dây chuyền giấy in cao cấp không 
tráng (UFP) công suất 510.000 
tấn/năm và dây chuyền giấy in cao cấp 
có tráng (CFP) công suất 800.000 
tấn/năm đã hoạt động trở lại, sau khi 

dừng vào đầu tháng 3.2019, khi dây 
chuyền bột BHK ngừng hoạt động. 

Trong khi đó có nguồn tin cho 
biết Shandong Chenming đang lên kế 
hoạch bán lượng bột giấy dư thừa 
(chưa sấy khô) của mình cho các nhà 
máy giấy và bìa ở khu vực lân cận, như 
vậy sẽ làm trầm trọng thêm tình hình 
cung vượt cầu trên thị trường bột giấy 
Trung Quốc. 
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NPI khởi chạy nhà máy điện sinh khối tại Nhật Bản  
 
Công ty Nippon Paper Industries 

(NPI) của Nhật Bản vừa công bố khởi 
chạy một nhà máy điện sinh khối lớn 
tại nhà máy Giấy Yufutsu đang ngừng 
hoạt động. Vào đầu năm 2020, NPI sẽ 
đóng cửa các máy giấy ở đó. 

Một số dây chuyền sẽ ngừng 
hoạt động: dây chuyền giấy in báo 
công suất 116.000 tấn/năm; dây 

chuyền giấy in viết công suất 88.000 
tấn/năm; dây chuyền sản xuất giấy nền 
công suất 24.000 tấn/năm; 

Tháng 3.2019, tại đây đã bắt đầu 
xây dựng một nhà máy điện công suất 
74.950 kW, vận hành bằng dăm gỗ 
nhập khẩu, vỏ hạt cọ dầu và các vật 
liệu gỗ trong nước. 

Dự kiến nhà máy điện sinh khối 
sẽ hoạt động vào tháng 01.2023. Sản 
lượng điện sẽ được bán cho công ty 
điện Hokkaido Electric Power. 

Công ty mới vận hành nhà máy 
điện sẽ do hai công ty là NPI sở hữu 
51% và Công ty Sojitz Nhật Bản sở 
hữu 49%. 
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Tuần tin về thị trường bột giấy, giấy và thông tin đầu tư, 
công nghệ trong nước và thế giới của Hiệp hội Giấy và Bột 
giấy Việt Nam. 
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Longyou Xurong đầu tư dây chuyền tissue  
 
     Công ty Longyou Xurong Paper sẽ bổ sung một dây 
chuyền giấy tissue 16.000 tấn/năm mới tại Quzhou, 
Zhejiang. 
     Dây chuyền tissue của Longyou Xurong Paper có khổ 
rộng giấy sau cắt biên là 2,85 m và tốc độ thiết kế 1.300 
m/phút. Dự kiến khởi chạy vào năm 2020./. 
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